
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo 0/12/2012

o údržbě městské zeleně

uzavřený na základě usnesení č. 106/l9/RMČ ze dne 25. 3. 2019

Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Dolní Chabry

Hrušovanská náměstí 253/5, 184 00 Praha-Dolní Chabry

zastoupená: lng. Barborou Floriánovou, starostkou MČ

IČ: 00231274

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 8, č. účtu 2000704349/0800

2. Zhotovitel

IRIS ŠPANIHEL s.r.o.

U Červeného mlýnku 1073/3, 182 00 Praha-Ěáblice

zastoupený: Lubomírem Španihelem, jednatelem

IČ: 29015138

DIČ: CZ29015138

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2012:

1.

Smluvní strany spolu dne 25. 4. 2012 uzavřely Smlouvu o dílo dle § 536 a násl. zák. č. 513/1991

Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jejíž platnost a účinnost následně

Dodatkem č. 6 prodloužiíy až do 1. dubna 2019.

II.

Smluvní strany se nyní dohodly, že tímto dodatkem prodlužují platnost a účinnost smlouvy do

1. dubna 2020.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se

budou nadále řídit zákonem č. 89/2012 Sb., OZ.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



III.

Tento dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv

v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na elektronické úřední

desce objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. z nichž každá strana obdrží po jednom

výtisku.
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